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Dossier de premsa 

 
CaixaForum Palma acull una exposició sobre la influència del cinema i la 
imatge en la cultura contemporània 
 

L’efecte del cine 
Il·lusió, realitat i imatge en 

moviment. Somni i Realisme 
 
El cinema avui és a tot arreu: als televisors, als ordinadors, als telèfons 
mòbils… El llenguatge cinematogràfic ha esdevingut un element clau per 
entendre l’art i la cultura d’avui. La nova exposició que presenta l’Obra 
Social ”la Caixa” reflexiona sobre l’impacte del cinema en la construcció 
de la nostra cultura visual. L’efecte del cine. Il·lusió, realitat i imatge en 

moviment està centrada en dues temàtiques: Somni i Realisme. Aquesta 
distinció respon a les dues dimensions que ha tingut el cinema des del 
seu naixement: els «somnis», la dimensió onírica de les pel·lícules de 
Méliès, i els «realismes», la vocació documentalista dels germans 
Lumière. Per reflexionar sobre aquesta dualitat, s’han escollit obres 
d’artistes contemporanis que treballen amb imatges documentals i 
instal·lacions multimèdia i que parlen a l’espectador d’idees universals: la 
imatge del present, la construcció de la memòria, la subjectivitat o la 
simulació. La mostra que es presenta ara a CaixaForum Palma 
aprofundeix en els racons més obscurs de la imaginació i la fantasia i 
reflexiona sobre com el suport visual pot alterar no sols la forma de veure 
la realitat, sinó també el que és la realitat. L’efecte del cine. Il·lusió, realitat 

i imatge en moviment. Somni i Realisme presenta obres de vuit artistes: 
Andy Warhol, Douglas Gordon, Bruce Conner, Michael Bell-Smith, Siebren 
Versteeg, Wolfgang Staehle, Julian Rosefeldt i Isaac Julien. 
 

L’exposició L’efecte del cine. Il·lusió, realitat i imatge en moviment. Somni i 

Realisme, coorganitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i el Hirshhorn Museum 
and Sculpture Garden de la Smithsonian Institution, Washington, DC, està 
comissariada per Kerry Brougher, Anne Ellegood, Kelly Gordon i Kristen 
Hileman. Es podrà visitar a CaixaForum Palma (Plaça de Weyler, 3) del 27 
d'octubre de 2011 al 15 de gener de 2012. 



Palma, 26 d'octubre de 2011.- El director executiu territorial de “la Caixa” a les 
Balears, Joan Ramon Fuertes; la directora de CaixaForum Palma, Margarita 
Pérez-Villegas; i el coordinador d’exposicions del Hirshhorn Museum and 
Sculpture Garden de la Smithsonian Institution, Washington DC., Sr. Lawrence 
Hyman, han presentat a CaixaForum Palma l’exposició L’efecte del cine. 

Il·lusió, realitat i imatge en moviment. Somni i Realisme, aproximació inèdita al 
poder de les imatges en la nostra cultura a partir de l’obra d’una selecció 
d’artistes cabdals, la majoria molt poc representats als centres d’art 
contemporani espanyols. 
 
L’exposició L’efecte del cine. Il·lusió, realitat i imatge en moviment ha estat 
produïda per l’Obra Social ”la Caixa” i organitzada pel Hirshhorn Museum and 
Sculpture Garden de l’Smithsonian Institution, Washington, DC, amb el suport 
de la Broad Art Foundation i l’Audrey and Sydney Irmas Charitable Foundation, 
i amb la col·laboració del llegat Holenia Trust en memòria de Joseph H. 
Hirshhorn, el fons de desenvolupament Friends of Jim and Barbara Demetrion 
Endowment Fund i el patronat del Hirshhorn. 
 
Fer conèixer la creació contemporània trencant les barreres que, sovint, la 
separen del públic és un dels objectius de l’Obra Social ”la Caixa”. Així, la 
programació cultural de l’entitat presta una atenció especial a les 
manifestacions artístiques més recents, sigui des de les diferents exposicions 
que programa, sigui amb adquisicions de la seva pròpia col·lecció d’art 
contemporani.  
 
Fa més de vint anys, el 1990, l’Obra Social ”la Caixa” va presentar a Barcelona 
Passages de l’image, exposició organitzada conjuntament amb el Centre 
Georges Pompidou, que es va convertir en un punt de referència en el camp 
dels nous llenguatges artístics. El 2005 les dues institucions van tornar a 
col·laborar en un nou projecte sobre vídeo de gran envergadura: Temps de 

vídeo. 1965-2005, que reconstruïa la història del vídeo de creació. Precisament 
aquesta mostra va ser un dels referents dels comissaris a l’hora d’organitzar 
L’efecte del cine. Il·lusió, realitat i imatge en moviment, que es presenta a 
Espanya a través de l’Obra Social ”la Caixa”.  
 
L’entitat complementa l’exposició amb un complert programa d’activitats, entre 
les quals destaquen el taller d’expressió plàstica contemporània Efectes 

especials, ideat específicament per a aquesta ocasió. 
 



De Méliès i Lumière a Facebook i Youtube 

 
El cinema va ser el gènere artístic del segle XX per antonomàsia. Les pel·lícules 
van penetrar fins al nucli de la cultura, de tal manera que les fronteres entre el 
món real i el fictici es van tornar borroses, per no dir indistingibles. Avui, en ple 
segle XXI, el cine és a tot arreu: als televisors, als ordinadors, als telèfons 
mòbils… Tots podem fer una pel·lícula de les nostres vides. El llenguatge 
cinemàtic ha esdevingut un punt central per entendre l’art i la cultura d’avui.  
 
L’efecte del cine. Il·lusió, realitat i imatge en moviment reflexiona sobre la 
influència del cinema en la construcció de la nostra cultura visual. L’exposició 
presenta obres en format de pel·lícula i vídeo creades per un seguit d’artistes 
internacionals, consolidats i influents o bé emergents, que analitzen l’impacte 
que el món del cinema ha tingut i continua tenint en la nostra percepció del que 
és real o il·lusori. 
 
La mostra està centrada en dues temàtiques, Somni i Realisme, que fan 
referència a les dues dimensions que ha tingut el cinema des del seu 
naixement, ja presents a les pel·lícules dels germans Lumière i de Méliès. Els 
germans Louis i Auguste Lumière representen l’afany de captar tot allò que 
passa; i Georges Méliès veu el cinema com a il·lusió i fantasia, com a projecció 
mental i exploració d’universos imaginaris.  
 
Avui més que mai, Lumière i Méliès van junts. Realitat i ficció es barregen i es 
confonen. Des de les imatges que ens arriben contínuament per Facebook o 
que veiem a Youtube, fins a la ficció audiovisual que contamina àmplies 
parcel·les de la nostra vida, tot és construït, a tot arreu hi ha posada en escena, 
dramatúrgia i muntatge. 
 
Així, d'una banda, els artistes aborden com el suport visual pot alterar no 
solament la manera de veure la realitat, sinó també el que és la realitat. 
Investiguen com el suport de la imatge en moviment es pot utilitzar per divertir, 
confondre i complicar la nostra forma de navegar per la realitat i ens animen a 
reflexionar amb esperit crític sobre els hàbits que condicionen la nostra 
percepció de la realitat. 
 
D'altres artistes, en canvi, ens traslladen a un món oníric. Utilitzen els 
dispositius i el llenguatge del cinema, així com l’experiència de l’espectador, per 
crear unes obres que evoquen els moments que separen la vigília del somni.  
 



Aprofundeixen en els racons més obscurs de la imaginació i la fantasia, que 
només visitem quan estem profundament adormits o insinuant un nou 
despertar. L’espectador fa un viatge a través de les diferents fases de la 
consciència i el somni. Com el cinema, aquestes obres transporten tothom que 
estigui disposat a anul·lar temporalment la seva incredulitat, a un indret que tant 
pot ser el reflex de la nostra vida quotidiana com mostrar-nos el camí a través 
del mirall cap a una altra realitat. 
 
L’efecte del cine. Il·lusió, realitat i imatge en moviment combina 
l’espectacularitat de les obres exhibides amb la reflexió a l’entorn d’aquesta 
dualitat, que recorre les disciplines audiovisuals dels segles XX i XXI, i arriba fins 
ara mateix al videoart i les instal·lacions. 
 
S’han triat obres d’artistes contemporanis que treballen amb imatges 
documentals i amb instal·lacions multimèdia. Són obres recents —amb les 
extraordinàries excepcions de les peces d’Andy Warhol i de Bruce Conner— 
que parlen a l’espectador d’idees universals: la imatge del present, la 
construcció de la memòria, la subjectivitat o la simulació.  
 
CaixaForum Palma és, doncs, l'únic centre de l'Obra Social "la Caixa" on 
es podrà veure una selecció d'obres pertanyents a les dues temàtiques 
que aborda la mostra. Prèviament, Realisme s’ha pogut veure a CaixaForum 
Madrid entre el gener i l’abril passat i Somni a CaixaForum Barcelona entre el 
maig i el setembre. 
 
 
 



Obres 

 

 
ISAAC JULIEN  
(Londres, Anglaterra, 1960)  

Fantôme Créole, 2005 
Instal·lació, pel·lícula de 16 mm transferida a  

DVD. Color. So. 23 min 27 s  

 

 
Julien desplega aquesta anàlisi del cinema, el paisatge, el personatge i la 
metàfora al llarg de quatre pantalles i dos continents, amb localitzacions tant a 
Burkina Faso com al nord d’Escandinàvia. En mig d’aquest escenari canviant, 
reapareixen dues figures: una dona, que de vegades recorda l’explorador polar 
Matthew A. Henson, travessant zones gelades però també paisatges àrids, i un 
«estafador» que explora l’arquitectura africana tradicional però també els 
espais urbans. 
 

 

WOLFGANG STAEHLE  
(Stuttgart, Alemanya, 1950) 

Niagara, 2004 
Projecció, vídeo transferit a DVD, color, so, 60 min  

 

 
El concepte de somni també implica el d’aspiració, en el sentit de recerca de la 
utopia. Aparentment, aquest Niàgara idíl·lic és tan intemporal i pristí com el 
paradís primigeni. Aquest artista, pioner en la creació d’obres d’art en streaming 
(reproducció en temps real) a través d’Internet, sembla que connecti els 
espectadors amb aquesta meravella natural en temps real. Tanmateix, quan 
veiem que el sol no canvia, se’ns fa evident que, com les imatges d’estrelles del 
cinema sobre la pantalla platejada, aquesta icona també ha estat congelada, 
transferida a un estat de perfecció eterna en bucle. Tot i que la zona real de les 
cascades del Niàgara està infestada de turisme massificat i és víctima de la 
degradació mediambiental, l’artista ha editat poèticament aquesta realitat. El 
seu «vel» de representació, que adopta la forma d’aquestes aigües braves, és 
un incís en la proposta de Douglas Gordon de travessar una cortina per entrar 
al regne dels somnis.  
 



 

 
DOUGLAS GORDON 
(Glasgow, Regne Unit, 1966) 

Off Screen, 1998 

Videoprojecció sobre una cortina. Color, sense so 

 

 
La paradoxa sol ocupar un lloc destacat en les manipulacions que fa aquest 
artista de pel·lícules d’altres autors, així com dels seus propis films i vídeos, 
sèries de fotografies i instal·lacions, obres textuals i imaginatives cartes i 
novel·les. En aquesta obra es projecta la imatge d’un teló vermell sobre una 
cortina real, d’un material semblant al de les pantalles, cosa que crea un efecte 
de trompe-l’oeil tridimensional. Els espectadors que passen a l’altra banda es 
converteixen en actors involuntaris que no poden veure la seva pròpia actuació. 
Sovint les cortines tenen connotacions místiques, enteses com a portals cap a 
una capacitat de percepció ampliada. En el context de l’exposició, aquesta tela 
ondulant i penetrable evoca certa nostàlgia per la decoració luxosa i grandiosa 
de les sales de cinema d’època, però també ofereix una pantalla per passar, 
físicament i psicològica, entre la vigília i el somni.  
 

 
ANDY WARHOL 
(Pittsburgh, EUA, 1928 - Nova York, EUA, 1987) 

Sleep, 1963 

Pel·lícula de 16 mm transferida a DVD, blanc i negre, sense  

so, extracte de 50 min de la pel·lícula (5 h, 21 min) 

 
 
Malgrat que el mestre de l’art pop és conegut pel seu estil fred, impersonal, 
cínic per a alguns, el seu primer experiment fílmic és una confessió d’amor, 
centrada a captar la bellesa i la serenitat del seu amant, John Giorno, mentre 
dorm. Rodada durant diverses setmanes i muntada perquè el metratge tingués 
la mateixa durada que el repòs nocturn, la pel·lícula acaba amb un pla fix del 
rostre del poeta. Les versions del film que es poden veure actualment difereixen 
molt de la còpia original i fins i tot presenten la textura de gra augmentat que va 
caracteritzar les serigrafies del seu autor. Hipnòtica, però en cap moment 
lasciva, aquesta forma contemplativa de cinema duu els espectadors a oblidar 
el pas del temps, a abandonar-se a l’experiència artística tal com 
s’abandonarien al somni. 
 



BRUCE CONNER 
(McPherson, Kansas, 1933 - San Francisco, 2008) 

Take the 5:10 to Dreamland, 1977 
Pel·lícula de 16 mm transferida a DVD, blanc i negre, to  

sèpia, 5,10 min.  

Música composta per Patrick Gleeson i Terry Riley 

Valse Triste, 1978  

Pel·lícula de 16 mm transferida a DVD, blanc i negre, to  

sèpia, so, 5 min. Música: Jean Sibelius, Valse Triste, Op. 44,  

de l’obra Kuolema (Mort)  

 
Metratge trobat, convertit a color sèpia i muntat en collage per evocar els 
ensonyaments d’un jove que s’està adormint. L’imaginari d’aquest artista fa 
referència a les derives freudianes del subconscient preadolescent, però també 
a l’anhel col·lectiu i nostàlgic d’altres èpoques d’arribar al cor d’Amèrica. 
Aquestes dues peces es diferencien d’altres pel·lícules, muntatges escultòrics i 
obres bidimensionals del mateix autor, que tot sovint són declaracions 
sociopolítiques crispades, incòmodes i asseveratives. En comptes d’això, les 
bandes sonores d’aquests films subratllen la dolçor reposada i la màgia inefable 
de l’efecte purificador de les visions cinematogràfiques que ens vénen al cap 
durant aquell estat suspès i innocent que ens guia cap al país del somni.  
 
 

 
JULIAN ROSEFELDT  

(Munic, Alemanya, 1965) 

Lonely Planet, 2006 
Projecció, pel·lícula de 35 mm transferida a DVD.  

Color. So. 16 min ,18 s, bucle  

 

 
Rosefeldt retrata un típic motxiller seguint les indicacions d’una guia de viatges 
Lonely Planet. Es tracta clarament d’un occidental, amb la seva motxilla 
adornada amb imatges del Che Guevara, el seu mocador i les seves xancletes, 
desplaçant-se per l’Índia actual. Durant el seu viatge, cada cop més surrealista, 
es qüestiona la seva identitat com a personatge «real» o «fictici», mentre els 
moviments de la càmera, que passa d’uns primers plans a uns de més 
generals, ens mostren el material de rodatge. 



 

 

MICHAEL BELL-SMITH  
(East Corinth, Maine, EUA, 1978) 

Up and Away, 2006 

Instal·lació en un sol monitor, animació digital, color, so,  

6,40 min, bucle 

 

 
En la infància de molts joves de la generació digital, els videojocs han ocupat 
un lloc destacat, tal com ho demostren les imatges recollides per aquest autor. 
La seva recopilació de gloriosos escenaris de fons de videojocs, saturats de 
color, se’ns presenta desposseïda de la urgència, la competitivitat i el conflicte 
manifestos normalment en les escenes principals d’aquestes populars 
diversions. El que en queda és un etern paisatge de felicitat i animació. Això 
provoca una sorprenent eufòria que evidencia, fins i tot per als qui no són 
jugadors, fins a quin punt els països de les meravelles d’origen digital poden 
convertir-se en una evasió obsessiva. La partitura melodramàtica enllaça els 
efectes cinematogràfics d’aquest artista amb els acompanyaments d’una 
pel·lícula muda d’època. La sensació de sobrevolar aquests paisatges rurals i 
urbans completa l’oníric surrealisme que es desprèn de tot plegat.  
 

 

SIEBREN VERSTEEG  
(New Haven, Connecticut, EUA, 1971) 

Neither There Nor There, 2005 
Resultat d’un programa informàtic, adaptat per a dues  

pantalles LCD, color, so 

 

 
En aquest doble autoretrat els píxels van i vénen, endavant i endarrere, com en 
un rellotge de sorra etern. L’autor, conegut per les seves obres interactives, 
tecnològicament sofisticades, sembla que protagonitzi el seu propi somni, 
assegut en el seu estudi, comprovant el mòbil, no solament immers sinó 
literalment dissolt en la connectivitat digital. Aquest mirall reflecteix el repte 
desconcertant que comporta voler expressar-se en una època en què les 
imatges en moviment són ubiqües i infinitament mal·leables. Paradoxalment, el 
ritme de l’obra també ofereix un antídot zen contra el dinamisme del nostre 
món, saturat pels mitjans de comunicació. 



  
 

 

L’efecte del cine 
Il·lusió, realitat i imatge en moviment  
Somni i Realisme  
 
Del 27 d'octubre de 2011 al 15 de gener de 2012 
 
CaixaForum Palma 
Plaça de Weyler, 3 
07001 Palma 
 
Horari 
De dilluns a dissabte, de 10 a 21 h 
Diumenges i festius, de 10 a 14 h 
 
Servei d’Informació de l’Obra Social ”la Caixa” 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
Tel.: 902 223 040 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Entrada gratuïta a l’exposició 
 
 

 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Bàrbara Siquier – 971 178 503 / bsiquier@fundaciolacaixa.es  
Josué García - 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


